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Příloha č. 8: Kampaň Lidovky – vizuál z webových stránek (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 9: Textový přepis reklam kampaně Lidovky (text) 

Video 1 „Lidovky“: 

Obsluha: „Dobrý den, co si dáte?“ 

První krojovaný mladík: „Tož, hen ten vrzálista chce něco pořádného a aby to moc 

nestálo.“ 

Obsluha: „Takže Lidovky. McBůček nebo McKřen?“ 

První krojovaný mladík: „McBůček.“ 

Druhý krojovaný mladík: „Aj s tyma hranatyma erteplama, děvčico.“ 

První krojovaný mladík: „A tak já si dám toho Křena. S těma erteplákama.“ 

Voice over: „Naše Lidovky si zamiluje každý, McBůček nebo McKřen s hranolkami za 

lidových 79 korun. Tož okoštuj to u Mekáča.“ 

 

Video 2 „Drive In“: 

Obsluha: „Dobrý den, jaké mate přání?“ 

Host: „Tož my si dáme, počké, čtyři McBůčky a tři McKřeny s osmahnutyma erteplema. 

A hoď sebó, děvčico.“ 

Voice over: „Naše Lidovky za 79 si zamiluje každý. Tož okoštuj to u Mekáča.“ 
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Video 3 „Metal“: 

Krojovaný mladík: „Mamičko? Neodbývám sa, neutrácám, všecko v rychtyku. Že, 

chlapi?“ 

Voice over: „Naše Lidovky za 79 si zamiluje každý. Tož okoštuj to u Mekáča.“ 

 

Příloha č. 10: Textový přepis reklam kampaně Fajn pár za pár (text) 

Video 1 „Chickenburger“: 

Hranolky: „Nepůjdeme do kina?“ 

Chickenburger: „Tak jo.“ 

Hranolky: „A koupíš lístky?“ 

Chickenburger: „Počkejte, a to chcete jít fakt všechny?“ 

Voice over: „Laciný fór. Ale Fajn pár za pár vás taky nevyjde draho. Fajnovka s hranolky 

jen za 39 korun. Třeba s novým kuřecím Snack Wrapem. Jen u McDonald’s.” 

 

Video 2 „Cheeseburger“: 

Hranolky: „Sss sss…“ 

Cheeseburger: „Co na mě syčíte?“ 

Hranolky: „Co bysme nesyčely? Seš přece Čísss…“ 

Voice over: „Laciný fór. Ale Fajn pár za pár vás taky nevyjde draho. Fajnovka s hranolky 

jen za 39 korun. Třeba s novým kuřecím Snack Wrapem. Jen u McDonald’s.” 

 

Video 3 „Snack Wrap“: 

Hranolky: „Tebe jsme tu ještě neviděly!“ 

Snack Wrap: „Taky jsem zrovna přijel…“ 

Hranolky: „A kde máš kufr?“ 

Snack Wrap: „Já se balím do placky.“ 

Voice over: „Je to sice laciný fór. Ale Fajn pár za pár vás taky nevyjde draho. Dejte si 

jakoukoli Fajnovku s hranolky jen za 39 korun. Třeba s novým kuřecím Snack Wrapem. 

Jen u McDonald’s.” 

 

 

 

Video 4 „Fajn pár za pár“: 

Vyšší chlapec: „Wosap bro.“ Co si vybereš, příteli? 
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Menší chlapec: „Houmí, čekuj tohle!“ Kamaráde, podívej! 

Vyšší chlapec: „Ňáký love?“ Disponuješ nějakou hotovostí? 

Menší chlapec: „Nou many, bró.„ Rodiče mi doposud nedali kapesné. 

Vyšší chlapec: „Já tě zvu.“ Samozřejmě jsi mým hostem. 

Menší chlapec: „Díks, kámo, seš bauč.“ Děkuji ti, kolego. Jsi velice laskav. 

Vyšší chlapec: „Dobrej dýl.“ Výborný poměr ceny a kvality. 

Menší chlapec: „Jou jou, nej kombo v tomhle hůdu.“ Toto je bezpochyby nejlepší nabídka 

v této čtvrti! 

Oba zároveň: „Dobrý den.“ 

Voice over: „Teď u nás uděláte hodně parády i za pár kaček. S naší novinkou Fajn pár za 

pár s k hranolkům vyberte jednu ze třinácti Fajnovek. Třeba Cheeseburger a zaplatíte jen 

39 korun. Tak hip hop do Mekáče.“ 

 

Příloha č. 11: Textový přepis reklam kampaně Snídaňový McWrap (text) 

Operní zpěvačka: „Každé ráno, ha ha ha, snídám si své, ha ha ha, nový McWrap je, cha 

cha cha, pořádný je, ha ha ha ha ha, snadno se jí, cha cha cha, ať jdu, kam chci, cha cha 

cha, zasytí mě, ha ha ha, ó jak milé, ha ha ha ha.“ 

Voice over: „Nový vepřový McWrap vám ráno zvedne náladu do nevídaných výšin. Je 

ho pořádný kus, skvěle chutná a můžete si ho kamkoli. Za volant, do práce nebo si ho 

prostě vychutnat u nás. Každé ráno jen u McDonald’s.“ 

Operní zpěvačka: „Ha ha ha.“ 

 

Příloha č. 12: Textový přepis videa První den v McDonald’s (text) 

Manažerka: „Jirko, tohle je Katka, naše nová kolegyně. Tohle je Jirka, tvůj crew trenér.“ 

Katka: „Ahoj.“ 

Jirka: „Ahoj. Rád tě poznávám.“ 

Manažerka: „Jirka tě během úvodního tréninku naučí práce na všech pozicích. Možná se 

ti bude zdát, že je toho na začátku moc, že to nemůžeš zvládnout, ale to je normální. Takže 

buď bez obav. Crew trenér je tu od toho, aby ti vždy poradil a pomohl. Jirka tě bude určitě 

opravovat, protože je nutné dodržovat všechny naše postupy. Brzy sama pochopíš proč.“ 

Katka: „Díky.“ 

Jirka: „Tak jdeme na to. Tady to je crew room, naše zázemí, kde si o přestávkách můžeš 

dát jídlo a odpočinout si. Je tu taky internet, takže si tu můžeš vyřídit e-maily. Teď se ale 
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podíváme na provoz. … Všichni naši nováčkové začínají tady na garnýru. Kompletují se 

tu naše sendviče, takže se tady práce nikdy nezastaví. Podívej, zrovna jedeme cheese.“ 

Zaměstnanec: „Cheese bez zeleniny. Pro kasu deset, pravděpodobně Honzík.“ 

Jirka: „Cheeseburgery se připravují vlastně naruby. Je to z toho důvodu, aby se maso do 

žemle přidalo až naposledy a burger zůstal co nejdéle teplý. Navíc je potom sendvič i 

stabilní a drží dobře pohromadě.“ 

Katka: „Dobře.“ 

Jirka: „Nejdřív na žemli přijde hořčice, potom teprve cibule a okurka. Na to položíme 

plátek sýra a z grilu nám dají maso. Musíš dávat pozor, aby všechny přísady byly ve 

středu a ve správném pořadí. Zkus to.“ 

Katka: „Takhle?“ 

Jirka: „Počkej, nezapomněla jsi na okurku? … Takhle to je správně. Nezapomínej, že je 

nutné dodržovat všechny postupy.“ 

Zaměstnanec: „Čtyři cheese za jedna, prosím.“ 

Jirka: „Tak jdeme na to. Většina nováčků má pocit, že to bude jednoduché, ale jak sama 

vidíš, pokud každý nebudeme dělat svou práci tak, jak má, tak nebudeme stíhat a bude tu 

pořádný chaos. Proto se, Katko, neboj kdykoli a na cokoli zeptat. Ale za chvilku se do 

toho sama dostaneš rychle. A teď se podíváme ještě ke grilu.“ 

Manažerka: „Ahoj, Katko. Sedí Ti všechny směny?“ 

Katka: „Ahoj, až na to příští úterý, ale jinak je všechno v pořádku.“ 

Manažerka: „Snažíme se dát rozpis dohromady tak, aby vyhovoval oběma stranám. Ale 

každý prostě musíme někdy ustoupit.“ 

Katka: „Chápu, já si to zařídím. To nebude problém.“ 

Manažerka: „Děkuju. Slyšela jsem, že už ti to v kuchyni jde pěkně od ruky.“ 

Katka: „Doufám, jsem si každý den jistější.“ 

Manažerka: „Tak vidíš a to máš toho ještě hodně před sebou. Zítra půjdeš na servis. … 

Můžu tě poprosit? Slyšela jsem, že jsi velmi šikovná, takže dnes začneš Jirkovi pomáhat 

se servisem. Nezapomeň, že spokojený zákazník je pro nás to nejdůležitější. Zákazníka 

musíš obsloužit rychle a kvalitně.“ 

Jirka: „Děkujeme, na shledanou. Není to vůbec složité, sleduj. Dobrý den, vítám vás, co 

vám mohu nabídnout?“ 

Zákazník: „Dobrý den, dal bych si dva cheese s sebou.“ 

Jirka: „Dva cheeseburgery, smím nabídnout Colu nebo hranolky?“ 

Zákazník: „Asi jenom Colu.“ 
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Jirka: „Takže dva cheeseburgery a Cola s sebou. Šedesát korun, prosím. Vaše objednávka, 

šedesát korun, prosím.“ 

Zákazník: „Prosím.“ 

Jirka: „Děkujeme za návštěvu, nashledanou, přijďte zas.“ 

Zákazník: „Mějte se, nashle.“ 

Jirka: „Dalšího zákazníka si zkus obsloužit sama. S kasou ti ještě pomůžu.“ 

Katka: „Dobrý den…“ 

Manažerka: „Tak jsem ráda, že se ti u nás líbí a něco tady pro tebe mám. Ode dneška už 

můžeš nosit žlutou jmenovku. A kdo ví, kam to až v McDonald’s dotáhneš.“ 

Katka: „Školu končím za dva roky a vím, že se tady rozhodně nudit nebudu.“  

Manažerka: „To ne, tady s žádným stereotypem nepočítej. Máš dost času na to se rozvíjet, 

jak jsi určitě poznala, příležitost u nás dostane každý. Je jen na tobě, jak ji využiješ.“ 

 

Příloha č. 13: Dotazník (text) 

1. Znáte síť restauračních zařízení McDonald’s? 

a. ano 

b. ne  

2. Navštěvujete restaurace McDonald’s? 

a. ano, navštěvuji je nepravidelně nebo méně často než jednou za rok 

b. ano, méně často než jednou týdně 

c. ne, nenavštěvuji 

d. ano, častěji než jednou týdně 

3. Co pro vás McDonald’s znamená? 

a. rychlé občerstvení 

b. chutné jídlo 

c. symbol kapitalismu/Západu/USA 

d. nezdravé stravování 

e. Chcete něco dodat? 

4. Znáte některé z uvedených reklam McDonald’s? 

Videa ke shlédnutí zde:  

Lidovky (http://www.youtube.com/watch?v=lNdPhvmyvEY,  

http://www.youtube.com/watch?v=gLekHqGKqCI, 

http://www.youtube.com/watch?v=_dGStfOy_60)  

Sýrová sezóna (http://www.youtube.com/watch?v=gP0leFAQbGA)  

Americké legendy (http://www.youtube.com/watch?v=RlL7vOZWzlI) 

Snídaňový McWrap (http://www.youtube.com/watch?v=bBXyg2yf__8)  

Fajn pár za pár (http://www.youtube.com/watch?v=4hejjpgcU9k, 

http://www.youtube.com/watch?v=2e9NsubVPMg, 

http://www.youtube.com/watch?v=wSmRF5BsggE)  

Mix'n'share (http://www.youtube.com/watch?v=RPHz5y7y1DM) 

a. ne, neznám 
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b. Lidovky (moravští mladíci v kroji si nářečím objednávají levné a lidové 

jídlo – McBůček a McKřen; moravskému mladíkovi zvoní telefon 

metalovou hudbou; moravští mladíci si objednávají v okénku Drive In) 

c. Sýrová sezóna (sezónní nabídka sendvičů se sýrem) 

d. Snídaňový McWrap (nabídka snídaňového menu) 

e. Fajn za pár (mladí fanoušci hip hopu si příslušným slangem objednávají 

levné jídlo) 

f. Mix’n’share (cizí lidé sdílejí krabičku s jídlem) 

g. Chcete něco dodat? 

5. Líbí se vám některá z uvedených reklam? 

a. ne, nelíbí 

b. Lidovky 

c. Sýrová sezóna 

d. Americké legendy 

e. Snídaňový McWrap 

f. Fajn pár za pár 

g. Mix’n’share 

h. Chcete něco dodat? 

6. Vadí vám na reklamě McDonald’s něco? 

a. ne, nic mi nevadí 

b. jazyk 

c. obrazové zpracování 

d. hudba 

e. zaměření na děti a dospívající 

f. zobrazení Moravanů 

g. Chcete něco dodat? 

7. Znáte některá z těchto slov (v souvislosti s jídlem nebo rychlým občerstvením)? 

a. fast food 

b. crewroom 

c. lobby  

d. cash 

e. hosteska 

f. meeting 

g. shift 

h. shake 

i. garnýr 

j. crew 

k. drive 

l. floor 

m. Happy Meal 

n. hrany 

o. checklist 

p. McOpco 

q. Chcete nějaké slovo dodat? 

8. Dokážete k následujícím slovům přiřadit jejich český ekvivalent nebo význam? 
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1. prostor restaurace pro zákazníky | 2. rychlé občerstvení | 3. peníze v hotovosti | 

4. pracovní špička | 5. levné, malé jídlo | 6. zázemí pro zaměstnance | 7. vedoucí 

směny 

a. fast food 

b. crewroom 

c. lobby 

d. cash 

e. shift 

f. hužva 

g. fajnovka  

9. Používáte některá z uvedených slov v běžném hovoru? 

a. ne 

b. ano 

c. Která? 

10. Připadá vám komunikace společnosti McDonald’s srozumitelná? 

a. ano, rozumím všemu  

b. ano, ale některým výrazům nerozumím 

c. ne, většině výrazům nerozumím 

d. Chcete něco dodat? 

11. Vadí vám přejímání anglických slov do českého jazyka? 

a. ano 

b. ne 

c. Chcete něco dodat? 

12. Místo bydliště 

a. Hlavní město Praha 

b. Středočeský kraj 

c. Jihočeský kraj 

d. Plzeňský kraj 

e. Karlovarský kraj 

f. Ústecký kraj 

g. Liberecký kraj 

h. Královehradecký kraj 

i. Pardubický kraj 

j. Vysočina 

k. Jihomoravský kraj 

l. Olomoucký kraj 

m. Moravskoslezský kraj 

n. Zlínský kraj 

13. Velikost místa bydliště 

a. vesnice 

b. malé město 

c. středně velké město 

d. velké město 

e. Praha 

14. Je ve vašem městě McDonald’s? 

a. ano 

b. ne 
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c. nevím  

15. Věk 

a. méně než 10 let 

b. 10–15 let 

c. 16–20 let 

d. 21–30 let 

e. 31–40 let 

f. 41–50 let 

g. 51 a více let 

16. Pohlaví 

a. žena 

b. muž  

17. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a. základní 

b. vyučen/a 

c. středoškolské, vyučen/a s maturitou 

d. vysokoškolské – bakalářské 

e. vysokoškolské – magisterské 

f. vysokoškolské – doktorské  

 

 

 

 


